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سىابق ژپوهشی
مقاالت چاپ شذه رد مجالت علمی و ژپوهشی
پزیشؽ چاج هقالِ تا ػٌَاى تشسػی ٍیظگی ّای آًتشٍپَهتشیل ٍ تشخی اص فامتَس ّای آهادگی جؼواًی دس هشداى ًخثِ اپِ،ػاتش ٍ فلَسُ تین هلی ؿوـیش

.1

تاصی ایشاى – ًـشیِ حشمت 1394-
پزیشؽ چاج هقالِ تاثیش تاصخَسد تِ مَؿؾ ّای دقیق ،غیش دقیق ٍ ٌّجاسی تش یادگیشی یل تنلیف صهاًثٌذی هتَالی-پظٍّؾ ًاهِ هذیشیت ٍسصؿی ٍ سفتاس

.2

حشمتی –داًـگاُ هاصًذساى 1393-
چاج هقالِ تا ػٌَاى تاثیش هنول آب اًاس تشآػیة ػضالًی  ،اػتشع امؼیذاتیَ ٍ التْاب ًاؿی اص ٍسصؽ دس هشداى ػالن جَاى –هجلِ داًـنذُ پضؿنی

.3

داًـگاُ اكفْاى 1393-
چاج هقالِ تا ػٌَاى تاثیش توشیٌات سیتویل ٍ ٌّشی طیوٌاػتیل تش حافظِ ػذدی ٍ ػولنشد داًؾ آهَصاى  12-6ػال دس طٍسًال دس ػال 2014

.4

Reef sources Assessment and Management technical paper
.5

چاج هقالِ تا ػٌَاى تاثیش ادساك افشاد اص ًَع تنلیف تش هیضاى ػغَح تذاخل صهیٌِ ایً-ـشیِ حشمت -تْاس 1392

.6

چاج هقالِ تا ػٌَاى تاثیش دٍ ًَع تذاخل قثل اص اجشا ٍتذاخل حیي اجشا تش یادگیشی پاساهتش ٍ تشًاهِ حشمتی تؼوین یافتِ دس هْاست ّای پایِ تؼنتثال-
ًـشیِ حشمت -تاتؼتاى 1392

.7

چاج هقالِ ت ا ػٌَاى هقالِ تا ػٌَاى تاثیش تاصخَسدتِ مَؿؾ ّای هَفق ٍ ًاهَفق تش یادگیشی تنالیف ػادُ ٍ پیچیذُ –ًـشیِ حشمت-پاییض 1392

.8

چاج هقالِ تا ػٌَاى تاثیش خَد تٌظیوی ٍ تذاخل صهیٌِ ای تش امتؼاب ٍ یادداسی تشًاهِ حشمتی تؼوین یافتِ ٍ پاساهتش تشخی هْاست ّای تؼنتثال دس اٍلیي
ّوایؾ هلی تشتیت تذًی ماستشدی ٍ ػلَم ٍسصؿی – اسدیثْـت 1391

.9

چاج هقالِ تا ػٌَاى تاثیش آسایؾ توشیي (ؿیَُ ّای توشیٌی خَد تٌظین ٍ غیش خَد تٌظین )تش یادگیشی تنالیف سدیاتی –ًـشیِ حشمت 1388-

.10

.چاج هقالِ تاػٌَاى تاثیش دٍ ؿیَُ توشیٌی خَد تٌظین ٍ غیش خَد تٌظین تش یادگیشی تنالیف سدیاتی  ،دسّفتویي ّوایؾ تیي الوللی تشتیت تذًی ٍػلَم
ٍسصؿی1388 -
.چاج خالكِ هقالِ دس اٍلیي ّوایؾ ػلوی تشتیت تذًی ٍ تٌذسػتی اػتاى ّای هٌتخة مـَس تاػٌَاى ساتغِ فشٌّگ ػاصهاًی تا تْشُ ٍسی هذیشاى تشتیت

.11

تذًی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ػشاػش مـَس –یسد1383 -
چاب هقالِ تا ًام ساتغِ فشٌّگ ػاصهاًی تا تْشُ ٍسی هذیشاى تشتیت تذًی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ػشاػش مـَس –ًـشیِ حشمت 1381-

.12

مقاالت اراهئ شذه رد همایص اه ی ملی و نیب المللی
سخنرانی
.1

ّوایؾ تیي الوللی یافتِ ّای ًَیي پظٍّـی دس ػلَم ٍسصؿی تا ػٌَاى تشسػی ًیشٍی ػضالًی ٍ چاتنی ؿوـیشتاصاى تین هلی ایشاى –تهران -ؿْشیَس
1394

.2

ّوایؾ هلی تا ػٌَاى تاثیش ؿیَُ ّای هتفاٍت توشیي تذًی ،رٌّی ٍ تشمیثی تش ػولنشد هْاست پشتاب اص تاالی ؿاًِ مَدماى هثتال تِ اختالل ّواٌّگی
سؿذی – چابهار -ؿْشیَس 1394

.3

ّوایؾ هلی تاػٌَاى تاثیش یَگا ٍ ًَسٍفیذتل تش ماّؾ اختالل تَجِ ٍتوشمض تیؾ فؼالی مَدماى -دانشگاه شهیدبهشتی1393 -

.4

ّوایؾ تیي الوللی تا ػٌَاى توشیٌات طیوٌاػتیل سیتویل ٌٍّشی تش ػولنشدحافظِ ػذدی ٍ تؼادل داًؾ آهَصاى 6-12ػال – دانشگاه قن1393 -

.5

ّوایؾ هلی تشتیت تذًی ماستشدی ٍ ػلَم ٍسصؿی تا ػٌَاى تاثیش خَد تٌ ظیوی ٍ تذاخل صهیٌِ ای تش امتؼاب ٍ یادداسی تشًاهِ حشمتی تؼوین یافتِ ٍ
پاساهتش تشخی هْاست ّای تؼنتثال– دانشگاه آزاداسالهی 1391-
ّفتویي ّوایؾ تیي الوللی تشتیت تذًی ٍػلَم ٍسصؿی تاػٌَاى تاثیش دٍ ؿیَُ توشیٌی خَد تٌظین ٍ غیش خَد تٌظین تش یادگیشی تنالیف سدیاتی -

.6

پژوهشکده تربیت بدنی و علىم ورزشی – 1388
اٍلیي ّوایؾ ػلوی تشتیت تذًی ٍ تٌذسػتی اػتاى ّای هٌتخة مـَس تاػٌَاى ساتغِ فشٌّگ ػاصهاًی تا تْشُ ٍسی هذیشاى تشتیت تذًی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ

.7

ػشاػش مـَس –یسد1383 -

پىستر
ّوایؾ هلی ػلَم ماستشدی ٍسصؽ ٍ تٌذسػتی تا ػٌَاى تشسػی استثاط تیي ٍیظگیّای صیؼت حشمتی تا هَفقیت تاصینٌاى ًخثِ هشد تٌیغ سٍی هیض

.8

اػتاى یضد –آذربایجان –هْش 1394
.9

ّوایؾ هلی تا ػٌَاى هقایؼِ توشیٌات آسام تخؾ(یَگا) ٍ دسهاًی ؿٌاختی – سفتاسی تش ماّؾ ًـاًِ ّای تی تَجْی  -چابهار -ؿْشیَس 1394

.10

ّوایؾ هلی تا ػٌَاى تاثیش توشیٌات ادسامی حشمتی اػپاسك تش خَدپٌذاسُ داًؾ آهَصاى پؼش  6تا  9ػال هثتال تِ خام حشمتی –چابهار -ؿْشیَس 1394

.11

ّوایؾ هلی تا ػٌَاى تاثیش ػغَح هختلف تذاخل صهیٌِ ای تش ػولنشد هٌتخثی اص فامتَسّای آهادگی جؼواًی دس داًؾ آهَصاى دختش  – 18-14چابهار -
ؿْشیَس 1394
ّوایؾ تیي الوللی تا ػٌَاى تشسػی ًاٌّجاسی ٍضؼیتی ٍ استثاط آى تا پیـیٌِ طًتینی دسداًؾ آهَصاى دختش 8-10ػال ؿْشػتاى عثغ-تهران -

.12

اسدیثْـت 1394
ّوایؾ تیي الوللی تا ػٌَاى تاثیش ؿاخق ّای دؿَاسی تشهیضاى دقت ٍ ػشػت دس ضشتِ فَسٌّذ تاج اػپیي فَسٌّذ تاصینٌاى هاّشتٌیغ سٍی هیض-

.13

پظٍّـنذُ تهران –اػفٌذ 1393
ّوایؾ هلی تاػٌَاى تاثیش توشیٌات طیوٌاػتیل سیتویل ٌٍّشی تش حافظِ ػذدی داًؾ آهَصاى -دانشگاه شهید بهشتی1393 -

.14

ّوایؾ هلی تا ػٌَاى تاثیش تاصخَسد تِ مَؿؾ ّای دقیق ،غیش دقیق ٍ ٌّجاسی تش یادگیشی یل تنلیف صهاًثٌذی هتَالی – دانشگاه شهیدبهشتی1393 -
.15

دٍهیي ّوایؾ هلی تا ػٌَاى تاثیش ؿٌای تفشیحی تش ػالئن افؼشدگی صًاى ػالوٌذ ؿْشػتاى یضد –دانشگاه شهید بهشتی1392 -

.16

ّوایؾ هلی ػثل صًذگی تا ػٌَاى ساتغِ ػادت ّای ٍسصؿی تا َّؽ اخالقی اػاتیذ ٍ هقایؼِ ًتایج تحقیق تا تشخی سٍایات اػالهی – دانشگاه
آزاداسالهی یسد 1392-

 ..رتجمو ،تذویه و طراحی رنم افزار اه
.1

تشجوِ متاب تشتیت تذًی تذٍى ػالي ٍسصؿی ً– 1394-ـش داًـگاُ حنین ػثضٍاسی

.2

تذٍیي تاثیش طیوٌاػتیل تش تقَیت حافظِ ػذدی مَدماى ً-1393-ـش ساؿذیي

.3

عشاحی ًشم افضاس هثادلِ دقت ٍ ػشػت تشاػاع قاًَى فیتض تا تامیذ تش یادگیشی هْاست ّای حشمتی1388-

.4

عشاحی ًشم افضاس ؿیَُ ّای هختلف توشیٌی تا تامیذ تش آسایؾ توشیي هشتی هذاس ٍ خَد هذاس1386-

.5

تذٍیي ٍ تالیف ساٌّوای تذسیغ تشتیت تذًی تشای مالع ّای دٍم ٍ ػَم اتتذایی (عشح تْثَد میفیت اػتاى یضد ) – 1383

داوری مقاالت و پایان انهم اه.1

داٍس هقاالت ًـشیات ػلوی ٍ پظٍّـی

.2

داٍس ّوایؾ ّای ػلوی تشتیت تذًی ٍ ػلَم ٍسصؿی

 .3داٍس پایاى ًاهِ ّای ماسؿٌاػی اسؿذ ٍ دمتشی
ً .4اظش تحلیالت تنویلی

استاد راهنما و مطاور پایان انهم اهی دانشجىیان دوره کارشناسی ارشذ
اػتاد ساٌّوا
.1

تاثیش اهَصؽ ًَسٍفیذتل تشصهاى ٍامٌؾ ٍ دٍسُ تی پاػخی سٍاًـٌاختی –بابایی /شهریىر 94

 .2تشسػی ساتغِ ػشػختی رٌّی ٍ موال گشایی ٍسصؿناساى لیگ تشتش ٌّذتال ایشاى –خىشنىیس/شهریىر 93
.3

استثاط تیي اػتحنام رٌّی ٍّیجاى خَاّی داًؾ آهَصاى ٍسصؿناستیوی ٍاًفشادی-حسه پىر/مرداد 93

.4

تاثیش آهَصؽ یَگا ٍ ًَسٍفیذتل تش ماّؾ اختالل تَجِ ٍ توشمض تیؾ فؼالی ( )ADHDدس داًؾ آهَصاى -رشیذی پىر/بهمه90

.5

تاثیش توشیٌات طیوٌاػتیل سیتویل ٍ ٌّشی تش حافظِ ػذدی ٍ ػولنشد داًؾ آهَصاى  12-6ػال –داورپناه /بهمه90

.6

تاثیش چشخِ ّای تیَسیتن تش فامتَس ّای هشتثظ تا ػولنشد حشمتی داًـجَیاى پؼش ٍسصؿناس ٍ غیش ٍسصؿناس –سلیمیان/شهریىر 90

.7

ساتغِ تیي ػادت ّای ٍسصؿی تا َّؽ اخالقی اػاتیذ داًـگاُ آصاد اػالهی یضد –پاپىش /شهریىر 90

دس حال اجشا
.8

تاثیش ساّثشدّای یادگیشی خَدتٌظین تشاجشا ٍ یادگیشی یل هْاست حشمتی تؼتِ-

.9

تأثیش تاصخَسد تیَسیتن فنشی تش ػولنشد حشمتی ٍ هْاستی دختشاى ٍسصؿناس ٍ غیشٍسصؿناس –

.92

تاثیش توشیٌات سیتویل تش تَاًایی ّای ادسامی  -حشمتی ٍ سؿذ ؿٌاخت اجتواػی مَدماى من تَاى رٌّی آهَصؽ پزیش -

.99

تاثیش تاصخَسد ٌّجاسی هثثت ،هٌفی ٍ دقیق دس ؿشایظ یادگیشی هـاّذُ ای تش ػولنشد ٍ یادگیشی هْاست دسایَ فَسٌّذ تٌیغ سٍی هیض-

اػتاد هـاٍس
الگَدّی تش یادگیشی هْاست تاالًغ دٍ پایِ طیوٌاػتیل دس دختشاى  10تا  15ػال ً :قؾ هتغیش تؼذیل مٌٌذُ ٍضَح تلَیش ػاصی-الىنذی/شهریىر94

.9

اثر

.0

تاثیش ػغَح هختلف تذاخل صهیٌِ ای تش ػولنشد فامتَسّای ػشػت ،چاتنی ٍ قذست دس داًؾ آهَصاى دختش  18-14ػال -خالقی /تیرماه 94

.3

تشسػی اثش هلشف هنول آب اًاس تش اػتشع امؼیذاتیَ ،ؿاخق ّای التْاتی ،ؿاخق ّای آًتشٍپَهتشیل ٍ آػیة ػضالًی دس ٍسصؿناساى  -بیات  /اسفنذ 93

.4

تاثیش ؿاخق ّای دؿَاسی تشهیضاى دقت ٍ ػشػت دس ضشتِ فَسٌّذ تاج اػپیي فَسٌّذ تاصینٌاى هاّشتٌیغ سٍی هیض -رضایی /بهمه90

.5

هقایؼِ ی ّذف گشایی ٍ اًگیضُ ی هـاسمت ٍسصؿی داًـجَیاى سؿتِ ّای اًفشادی ٍ گشٍّی ؿْشػتاى عثغ –طالبی/شهریىر 94

.6

ثش تخـی توشیٌات ادسامی –حشمتی تش سؿذ خَد پٌذاسُ داًؾ آهَصاى پؼش 6تا  9ػال هثتال تِ خام حشمتی –..ردودی/شهریىر 90

.7

ساتغِ تیي ٍیظگی ّای آًتشٍپَهتشینی تا هٌتخثی اص فامتَس ّای آهادگی جؼواًی دس هشداى ًخثِ ؿوـیش تاصی ایشاى –پىرسردار /شهریىر 90

.8

استثاط تیي ػثل سّثشی تحَل گشا ٍ ػول گشای هذیشاى تا اتؼادتؼْذ ػاصهاًی فذساػیَى ّای ٍسصؿی هٌتخة -ابىلقاسم پىر/شهریىر 90

.9

تشسػی ٍ هقایؼِ هْاست ّای سٍاًی تاصینٌاى فَتثال تاؿگاُ ػٌگ آّي تافق دس سدُ ّای هختلف ػٌی –خىاهج ای /مهرماه 90

.10

تشسػی ًاٌّجاسی ٍضؼیتی ٍ استثاط آى تا پیـیٌِ طًتینی دسداًؾ آهَصاى دختش 8-10ػال ؿْشػتاى عثغ -تىسلی 93/

.11

تاثیش تاصخَسد تِ مَؿؾ ّای دقیق ،غیش دقیق ٍ ٌّجاسی تش یادگیشی یل تنلیف صهاًثٌذی هتَالی –اسالمی90/

.12

استثاط تیي ٍیظگی ّای آًتشٍپَهتشی،فیضیَلَطینی ٍ صیؼت حشمتی تا هَفقیت تاصینٌاى ًخثِ هشد تٌیغ سٍی هیض اػتاى یضد –مزیذی/بهمه90

.93

تاثیش ماسمشد حشمتی تشًاهِ ٍسصؿی تش سؿذ خَد پٌذاسُ ٍسصؿی داًـجَیاى دس خالل آهَصؽ ٍاحذ دسػی تشتیت تذًی –عطارزاده 90/

.94

استثاط تیي من ٍصًی ،اضافِ ٍصى فؼالیت تذًی ٍ پیـشفت تحلیلی داًؾ آهَصاى دختش  12تا  14ػالِ یضد -.حسینی/شهریىر93

دس حال اجشا
.95

اثش خَدگفتاسی اًگیضؿی ٍ آهَصؿی ٍ پیچیذگی تنلیف تش اجشای هْاست تاج اػپیي دس تاصینٌاى ًخثِ هشد تٌیغ سٍی هیض-

.96

هقایؼِ اثش ػِ ًَع آهَصؽ اص ساُ هـاّذُ ( هـاّذُ اجشای خَد  ٬هـاّذُ هذل هاّش ٍ هـاّذُ هذل دس حال یادگیشی ) تش سٍی خَدماسآهذی ٍ
یادگیشی هْاست تٌیغ سٍی هیض –

.97

تشسػی هیضاى تاثیش آهَصؽ تش تحشك تذًی خاًن ّای خاًِ داس هتاّل  45-30ػالِ –

.98

ساّناس ّای جزب اػپاًؼش دس هٌتخة ٍسصؽ ّای تیوی ٍ اًفشادی اػتاى یضد –گىرهضاد/

تخ
دوره اهی صصی و مذا رک
.1

ؿشمت دس ماسگاُ ضیافت اًذیـِ –تیشهاُ 93

.2

ؿشمت دسماسگاُ آهَصؿی اسصیاتی فؼالیت ّای آهَصؿی ٍ پظٍّـی –تیش92

.3

ؿشمت دسماسگاُ آهَصؿی هذیشیت اعالػات ػلوی ٍ هٌاتغ النتشًٍینی –خشداد 92

.4

ؿشمت دسماسگاُ آهَصؿی سٍؽ ٍ هذیشیت تحقیق –خشداد 92

.5

ؿشمت دس ماس گاُ ػلَم اػالهی –اًؼاًی –دی 92

.6

ؿشمت دس ماسگاُ آهَصؿی - Endnoteخراد1391

.7

ؿشمت دس ماسگاُ تخللی " ٍ ؿیَُ ی ًگاسؽ هقاالت دس ًـشیات ػلوی ٍ پظٍّـی ٍ– IsIاسدیثْـت 1390

.8

ؿشمت دس ماسگاُ تخللی "تجضیِ ٍ تحلیل اهاسی ٍ ؿیَُ ی ًگاسؽ هقاالت ػلوی ٍ پظٍّـی ٍ – IsIدی هاُ 1389

.9

ؿشمت دسماسگاُ آهَصؿی اؿٌایی تاًشم افضاس -spssآتاى 1388

.10

ؿشمت دسماسگاُ آهَصؿی عشاحی كفحات ٍب –تْوي 1382

.11

ؿشمت دسماسگاُ آهَصؿی هْاست ّای تذسیغ ٍاسصیاتی-آرس1382

 .12ؿشمت دسماسگاُ آهَصؿی IELTSتاّذف تقَیت هْاستْای صتاى اًگلیؼی –هشداد1381

 .13ؿشمت دس ماسگاُ آهَصؽ دػتیاتی تِ تاًل ّای اعالػاتی –آتاى 1381
 .14ؿشمت دس ماسگاُ آهَصؿی سٍؽ تحقیق – تیشهاُ 1381
 .15ؿشمت دس مٌگشُ ی ػلوی تیي الوللی تشتیت تذًی ٍٍسصؽ داًؾ آهَصاى دختش –تْوي 1379
 .16داسای هذسك هشتیگشی دسجِ  1تٌیغ سٍی هیض تْوي 1389
 .17داسای هذسك داٍسی هلی تٌیغ سٍی هیض –هشداد1388
 .18داسای هذسك هشتیگشی ػغح  1فذساػیَى جْاًی تٌیغ سٍی هیض-تْوي 1386
 .19داسای هذسك هشتیگشی ٍداٍسی دسجِ ٍ 3الیثال –هشداد-79آرس 1378
 .20داسای هذسك هشتیگشی ٍداٍسی دسجِ  3تؼنتثال –هْش-77خشداد1380
 .21داسای هذسك هشتیگشی ٍداٍسی دسجِ  2آهادگی جؼواًی –فشٍسدیي 1379
 .22داسای هذسك هشتیگشی ٍداٍسی دسجِ  3دٍهیذاًی –دی 1374

تذریس ردوس دااگشنهی رد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشذ
دسٍع ًظشی
 -سؿذ ٍ تناهل حشمتی

دسٍع ػولی
 -آصهایـگاُ

-

یادگیشی ٍ مٌتشل حشمتی

 -ػویٌاس

-

سٍؽ تحقیق دس تشتیت تذًی

 -پشٍطُ

-

ًظشیِ ّای سؿذ ٍ یادگیشی

 -ماسٍسصی

-

ًظشیِ ّای یادگیشی دس تشتیت تذًی

 -تٌیغ سٍی هیض ػوَهی ٍ تخللی

-

اختالالت سؿذ ٍ یادگیشی

-

سٍؽ آهَصؽ دس ٍسصؽ

-

آهاس تَكیفی ٍ اػتٌثاعی

-

اكَل ٍ هثاًی فلؼفِ دس تشتیت تذًی

 تذریس و هم کاری با ساری مراکز علمی و هیات اهی ورزشی-

تذسیغ ٍ ّوناسی تا داًـگاُ یضد

-

تذسیغ ٍ ّوناسی تا داًـگاُ ػلَم ٍ تحقیقات یضد

-

تذسیغ ٍ ّوناسی تا داًـگاُ پیام ًَس

-

تذسیغ ٍ ّوناسی تا داًـگاُ آصاد

-

ّوناسی تا ػاصهاى ٍسصؽ ٍ جَاًاى

 ٍالیثا ل ػوَهی ٍ تخللی -آهادگی جؼواًی ػوَهی ٍ تخللی

-

ّوناسی تا ػاصهاى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ

-

ّوناسی تا آهَصؿنذُ ّای فٌی ٍ حشفِ ای
تذسیغ مالع ّای هشتیگشی ٍ داٍسی ٍ ،هثاًی چٌذ گاًِ فذساػیَى تٌیغ سٍی هیض مـَس

-

سىابق اشتغال و اجرایی
-

ػضَ ّیات ػلوی داًـگاُ الضّشا اص ؿْشیَس  1393تا تِ حال

-

ػضَ مویتِ تخللی تذٍیي تشًاهِ ػولیاتی داًـنذُ تشتیت تذًی ٍ ػلَم ٍسصؿی اص هشداد94

-

هذیش گشٍُ تشتیت تذًی ٍ ػلَم ٍسصؿی دس داًـگاُ یضداص ػال  1391تا ؿْشیَس 1393

-

ساُ اًذاصی سؿتِ سفتاس حشمتی دس هقغغ ماسؿٌاػی اسؿذ دس داًـگاُ یضد دس ػال 1392

-

ساُ اًذاصی سؿتِ ماسؿٌاػی اسؿذ سفتاس حشمتی دس پشدیغ داًـگاُ یضد دس ػال 1393

-

تلَیة ساُ اًذاصی سؿتِ حشمات اكالحی ٍ اػیة ؿٌاػی ٍ فیضیَلَطی ٍسسؽ دس ػغح داًـگاُ یضد اص هْش 1393 - 1391

-

ػضَ ّیات ػلوی داًـگاُ یضد اص ػال  1380تا ؿْشیَس 1393

-

هذیش گشٍُ تشتیت تذًی ٍ ػلَم ٍسصؿی دس داًـگاُ ػلَم تحقیقات یضداص ػال 1390تا 1392

-

ػشدتیش هجلِ هٌظَهِ حشمت اًجوي ػلوی داًـجَیاى داًـگاُ یضد اص ػال 1390
 -ماسؿٌاع تشتیت تذًی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػتاى یضد اص ػال  1379تا 1380

-

دتیش تشتیت تذًی دس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اص ػال 1377

-

ًایة سئیغ ّیات تٌیغ سٍی هیض اػتاى یضداص ػال  1390تاتِ حال

-

هذسع فذساػیَى تٌیغ سٍی هیض اص ػال  1380تا تِ حال

-

ػشپشػت فٌی ٍ داٍس مـَسی دس هؼاتقات تٌیغ سٍی هیض دس سدُ ّای هختلف

افتخارات
.1

مؼة ستثِ اٍل دس تواهی هقاعغ تحلیلی (ماسؿٌاػی /ماسؿٌاػی اسؿذ /دمتشی )

.2

مؼة ستثِ ػَم دس مٌنَس ماسؿٌاػی اسؿذ ػال 1377

.3

دسیافت لَح تقذیش تِ ػٌَاى پظٍّـگش تشتش گشٍُ دس پاًضدّویي دٍسُ ّفتِ پظٍّؾ ٍ فٌاٍسی داًـگاُ الضّشا –آرس هاُ 1393

.4

دس یافت لَح تقذیش اص اػتاًذاس یضد تِ ػٌَاى صى تشگضیذُ اػتاى دس حَصُ فشٌّگ ٍ ٍسصؽ–اسدیثْـت 93

.5

ػخٌشاى ٍ هقالِ تشتش دس اٍلیي ّوایؾ هلی تشتیت تذًی ماستشدی ٍ ػلَم ٍسصؿی داًـگاُ آصاد –1391

.6

ػخٌشاى ٍ هقالِ تشتش دسّفتویي ّوایؾ تیي الوللی تشتیت تذًی ٍػلَم ٍسصؿی گشایؾ سفتاس حشمتی – 1388

.7

ػخٌشاى ٍ هقالِ تشگضیذُ دس اٍلیي ّوایؾ ػلوی تشتیت تذًی ٍ تٌذسػتی اػتاى ّای هٌتخة مـَس1383 -

.8

دسیافت دیپلن افتخاس اص ًخؼتیي ّوایؾ پایاى ًاهِ ،متاب تشگضیذُ دس ػال 1381
"پایاى ًاهِ ماسؿٌاػی اسؿذ ایٌجاًة تِ ػٌَاى پایاى ًاهِ تشگضیذُ اًتخاب ؿذ "

.9

داسای احنام هتؼذد قْشهاًی اص الوپیاد ّای داًؾ آهَصی ٍداًـجَیی دس سؿتِ ّای هختلف ٍسصؿی  :آهادگی جؼواًی ،تٌیغ سٍی هیض ٍ ٍالیثال

.10

داسای لَح تقذیش اص ػاصهاى ّا ٍ اسگاى ّای هختلف دس دس خلَف فؼالیت ّای ػلوی ،پظٍّـی ،اجتواػی ٍ فشٌّگی دس ػال ّای هتؼذد

